
רשומות

קובץ התקנות
עמוד

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים( )תיקון(, 
764 התשע"ג-2013                                                                                                                                                     

764 צו בתי דין דתיים )הקמת יחידות סיוע בבתי דין רבניים, דרכי הפעלתן וסדרי עבודתן(, התשע"ג-2013           

767 תקנות הנמלים )בטיחות השיט( )הוראת שעה(, התשע"ג-2013                                                                              

768 תקנות כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )אכיפת תשלומים( )יקנעם סומך(, התשע"ג-2013                              

774 תקנות כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )אכיפת תשלומים( )תיקון(, התשע"ג-2013                                         

775 תקנות כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )סכומי דמי הגבייה( )יקנעם סומך(, התשע"ג-2013                            

776 תקנות כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )סכומי דמי הגבייה( )תיקון(, התשע"ג-2013                                       

776 צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש תל–אביב-נתניה( )ביטול תחולת הפקודה(, התשע"ג-2013          

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )ועדה מייעצת לבחינת תחום שידורי הטלוויזיה בישראל( )תיקון(, 
778 התשע"ג-2013                                                                                                                                                     

14 בפברואר 2013 7223 ד' באדר התשע"ג
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תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי 
שהוא בניין קיים( )תיקון(, התשע"ג-2013

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 19ט לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-11998 
)להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם ארגונים 
העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 19סז 

לחוק, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 7 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי    1
שהוא בניין קיים(, התשע"ב-22011 -

)1( בתקנת משנה )ב( -

)א( בטבלה, בפרט משנה )1()א( בטור ב', במקום "י"ט בחשוון התשע"ו )1 בנובמבר 
2015(" יבוא "י"ב בחשוון התשע"ח )1 בנובמבר 2017(";

)ב( בסיפה שמתחת לטבלה, המילים "ובלבד שפרק הזמן הכולל לא יהיה לאחר 
יום י"ט בחשוון התשע"ו )1 בנובמבר 2015(" - יימחקו;

)2( בתקנת משנה )ג()1(, במקום פסקאות משנה )א( ו–)ב( יבוא:

")א( לא יאוחר מיום כ"ד בסיוון התשע"ד )22 ביוני 2014( - ב–20 אחוזים לפחות 
מהבניינים הקיימים ולא פחות מבניין קיים אחד;

)ב( לא יאוחר מיום ה' בתמוז התשע"ה )22 ביוני 2015( - ב–40 אחוזים לפחות 
מהבניינים הקיימים;

)ג( לא יאוחר מיום ט"ז בסיוון התשע"ו )22 ביוני 2016( - ב–65 אחוזים לפחות 
מהבניינים הקיימים;

אחוזים  ב–100   -  )2017 בנובמבר   1( התשע"ח  בחשוון  י"ב  מיום  יאוחר  )ד( לא 
מהבניינים הקיימים;" 

י"ד בטבת התשע"ג )27 בדצמבר 2012(
)חמ 3-3609(

ן מ א נ ב  ק ע י              

שר המשפטים        

__________
ס"ח התשנ"ח, עמ' 162; התשע"ב, עמ' 460; התשע"ג, עמ' 40   1

ק"ת התשע"ב, עמ' 320   2

צו בתי דין דתיים )הקמת יחידות סיוע בבתי דין רבניים, דרכי הפעלתן 
וסדרי עבודתן(, התשע"ג-2013

  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2)א( לחוק בתי דין דתיים )יחידות סיוע(, התשע"א-12011, 
ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנו מצווים לאמור:

לענייני  המשפט  בתי  ליד  הסיוע  יחידות  על  שממונה  מי   - ארצי"  "ממונה  זה,  בצו    1
משפחה ובתי הדין הדתיים 

תיקון תקנה 7

הגדרה

__________
ס"ח התשע"א, עמ' 918   1
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מוקמות בזה יחידות סיוע ליד בתי הדין הרבניים: באר שבע, אשדוד, אשקלון, ירושלים,    2
חיפה, טבריה-צפת, רחובות; יחידות סיוע ייתנו בעצמן או באמצעות אחרים, שירותי 

ייעוץ, אבחון, טיפול וגישור בענייני משפחה )להלן - ייעוץ בענייני משפחה(  

)א( הכישורים המקצועיים של עובדי יחידות הסיוע והפיקוח המקצועי עליהם, יהיו    3
מקצועיים  כישורים   - הסיוע  )יחידת  משפחה  לענייני  המשפט  בית  בצו  שנקבע  כפי 

ופיקוח מקצועי(, התשנ"ו-21996 

יפחת  לא  הדין  בית  שליד  סיוע  ביחידת  הסוציאליים  העובדים  משרות  )ב( מספר 
ממספר הרכבי הדיינים המכהנים בו, ומספר הפסיכולוגים לא יפחת מאחד לכל יחידת 
סיוע; רופא פסיכיאטר או מומחה אחר יועסק או ייתן שירותי ייעוץ בענייני משפחה 

ביחידת הסיוע לפי הצורך 

יחידת הסיוע תיתן לבית הדין ייעוץ, המלצות, או חוות דעת בענייני משפחה, בכפוף    4
לאמור בסעיף 2)ג( לחוק, לרבות  בנושאים אלה:

)1( טיפול במקרי חירום;

)2( יישוב סכסוך בדרך של טיפול או ייעוץ משפחתי או גישור;

הסדרים  לרבות  להורהו,  ילד  בין  קשר  והבטחת  ילדים  משמורת  בעניין  )3( הסכמים 
זמניים;

)4( הסדרי הגירה ויציאת קטין מהארץ;

)5( טיפול בענייני אלימות במשפחה;

)6( ייעוץ לגבי תסקיר של עובד סוציאלי לעניין סדרי דין  או חוות דעת של מומחה;   

)7( מינוי מומחה בידי בית הדין   

הפניית בית הדין ליחידת הסיוע בקשר לתובענה שנדונה בבית הדין, תיערך לפי הטופס    5
שבתוספת; תשובת יחידת הסיוע תימסר בכתב לבית הדין, לא יאוחר משלושים ימים 

מיום ההפניה, זולת אם קבע בית הדין מועד אחר 

)א( רשימות המומחים לפי סעיף 4 לצו בית המשפט לענייני משפחה )הקמת יחידות    6
סיוע דרכי פעולתן וסדרי עבודתן(, התשנ"ו-31996  )להלן - רשימות המומחים( יעמדו 

לרשות הציבור ולרשות בתי הדין הרבניים ויחידות הסיוע 

)ב( הממונה הארצי יכלול ברשימות המומחים, מיוזמתו או לפי הצעת מנהל בתי הדין 
הרבניים, מומחים שיבקשו זאת, בעלי כישורים וניסיון בהתאם לאמות המידה שנקבעו 
לפי סעיף 4 לצו בית המשפט לענייני משפחה )הקמת יחידות סיוע דרכי פעולתן וסדרי 

עבודתן(, התשנ"ו-1996, ואשר התחייבו לקיים את הוראות הסעיף האמור  

)א( בית הדין רשאי לפנות ליחידת הסיוע בבקשה שתמליץ לפניו על מומחה למתן    7
המומחים  מבין  מומחה  על  תמליץ  הסיוע  יחידת  משפחה;  בענייני  בכתב  דעת  חוות 

המנויים ברשימות המומחים 

)ב( הפנתה יחידת הסיוע את בעלי הדין, בהסכמתם, למומחה שיכין חוות דעת, רשאי 
בית הדין לראות את חוות הדעת של המומחה כאילו ניתנה על ידי מומחה שהוא מינה 

)א( פנו בעלי הדין למגשר, לפי הצעת יחידת הסיוע, והחלו בגישור כמשמעותו בסעיף    8
הסיוע  יחידת  כך  על  תודיע  התשמ"ד-41984,  משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  79ג 

לבית הדין  

הקמת יחידות 
סיוע

בעלי מקצוע 
ביחידת הסיוע

ייעוץ לבית הדין

הפניה ליחידת 
הסיוע

רשימות מומחים

העמדת מומחה 
לבית הדין

העברת עניין 
לגישור

__________
ק"ת התשנ"ו, עמ' 983   2

ק"ת התשנ"ו, עמ' 1329; התשס"ה, עמ' 5   3
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   4
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)ב( הפסיק בעל דין את הגישור ימסור הודעה על כך בכתב לצד השני, למגשר ולבית הדין 

ההסכם  את  לאשר  הדין  בית  רשאי  בגישור,  הסכסוך  להסדר  הדין  בעלי  )ג( הגיעו 
ולתת לו תוקף של פסק דין, בעניינים שבין בעלי הדין המצויים בסמכותו 

)ד( הגיעו בעלי הדין להסדר הסכסוך בגישור, ונקבעו בהסכם תניות בעניינו של קטין, 
חייב המגשר להודיע לבית הדין אם תניות אלה אינן מנוגדות לטובת הקטין; בית הדין 

רשאי לבקש את עמדת יחידת הסיוע בעניין זה 

9  תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן 

תוספת
)תקנה 5(

בבית הדין ה______________ ב_______________

תיק ראשי ___________________

תיק משנה __________________

לפני כב' הדיין/הדיינים_________________

תאריך _________________

התובע/מבקש _______________________

נ ג ד

הנתבע/המשיב ______________________ 

הפניה ליחידת הסיוע

]  [ אני מפנה את בעלי הדין ליחידת הסיוע  

]  [   אני מפנה ליחידת הסיוע גם את בן/ בני המשפחה  ________________________________________ 
)ציין את קרבת המשפחה למי מבעלי הדין( 

מטרת ההפניה )סמן X במשבצת המתאימה(:

ההפניה היא לצורך אבחון, ייעוץ טיפול או גישור )להלן - ייעוץ(, והוסבר לבעלי הדין   ] [
כללי  יחולו  הסיוע  ליחידת  שיימסר  מידע  ועל  שייאמרו  דברים  על  כי  ההפניה  טרם 
סיוע(,  )יחידות  דתיים  דין  בתי  בחוק  הקבועים  ואי–קבילות  החיסיון  הפרסום,  איסור 
התשע"א-2011, וכי הייעוץ ביחידת הסיוע או הפסקתו לא ישפיעו על הדיון בבית הדין 

ההפניה היא לקבלת חוות דעת, והוסבר לבעלי הדין טרם ההפניה כי לא יחול חיסיון כלפי   ] [
בית הדין על דברים שייאמרו או על מידע שיימסר ליחידת הסיוע לצורך מתן חוות הדעת  
פירוט: _______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

הערות והנחיות: ___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

_____________________                 ___________________    
      תאריך                                          דיין     

   

כ"ד בטבת התשע"ג )6 בינואר 2013(
)חמ 3-4405(

ן מ א נ ב  ק ע י           
שר המשפטים   

ן ו ל ח כ ה  ש מ       
       שר הרווחה והשירותים החברתיים

תחילה



767קובץ התקנות 7223, ד' באדר התשע"ג, 14.2.2013

תקנות הנמלים )בטיחות השיט( )הוראת שעה(, התשע"ג-2013
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 60)1()יא( ו–)יח( לפקודת הנמלים ]נוסח חדש[, התשל"א-11971, 
לאחר התייעצות עם שר הבריאות, לפי הצעת רשות הספנות והנמלים לפי סעיף 32 לחוק 
באייר  ו'  מיום   782 הממשלה  להחלטת  ובהתאם  התשס"ד-22004,  והנמלים,  הספנות  רשות 
התשנ"ו )25 באפריל 1996( בדבר הגנת איכות המים בכנרת ובאגן ההיקוות שלה, אני מתקין 

תקנות אלה:

1  בתקנות אלה -
"אניה", "המנהל", "ספינת נוסעים בשכר" ו"רישיון שיט" - כהגדרתם בתקנות הנמלים 

)בטיחות השיט(, התשמ"ג-31982 )להלן - תקנות הבטיחות(;

"כלי שיט קיים" - אניה או ספינת נוסעים בשכר שערב תחילת תקנות אלה היה לה 
רישיון שיט בר–תוקף לפעול בתחום נמל טבריה;

"כלי שיט חדש" - אניה או ספינת נוסעים בשכר שערב תחילת תקנות אלה לא היה לה 
רישיון שיט בר–תוקף לפעול בתחום נמל טבריה 

על אף האמור בפרק החמישי לתקנות הבטיחות, רישיון שיט לכלי שיט חדש, המיועד    2
לפעול בתחום נמל טבריה, לא יינתן לראשונה בתקופת תוקפן של תקנות אלה 

שפעל  קיים  שיט  כלי  בו  להחליף  מבקש  שבעלו  חדש  שיט  כלי  על  תחול  לא   2 תקנה    3
בתחום נמל טבריה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

)1( כלי השיט הקיים שמבקשים להחליפו כאמור, הוצא מתחום נמל טבריה למקום 
שאישר המנהל, ורישיון השיט שלו לפעול בתחום נמל טבריה בוטל;

)2( בכלי השיט החדש התקיימו כל אלה:

)א( אורכו אינו עולה על 24 מטרים;

)ב( רוחבו אינו עולה על 6 מטרים;

)ג( משקלו אינו עולה על 75 טון;

)ד( גילו )ממועד הנחת השדרית( אינו עולה על 5 שנים;

)ה( גופו אינו עשוי עץ;

)ו( הוא כשיר לשיט על פי כל דין;

)3( כלי השיט החדש יורשה להוביל עד 150 נוסעים 

4  תוקפן של תקנות אלה עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017( 

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(
)חמ 3-610(

ץ " כ ל  א ר ש י                    
שר התחבורה התשתיות הלאומיות      

               והבטיחות בדרכים

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ' 443   1

ס"ח התשס"ד, עמ' 456   2
ק"ת התשמ"ג, עמ' 387   3

הגדרות

הגבלת רישיונות 
שיט חדשים

החלפת כלי שיט 
קיים בחדש

תוקף
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תקנות כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )אכיפת תשלומים( )יקנעם סומך(, 
התשע"ג-2013

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12)ב(, 12ב)ג( ו–16 לחוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל(, 
התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

1  בתקנות אלה -
"אזהרה" - הודעה לפי סעיף 12ד לחוק, מטעם בעל הזיכיון או רשות הרישוי;

"בעל הזיכיון" - כמשמעותו בסעיף 3 לחוק לעניין כביש אגרה יקנעם סומך, לרבות מי 
שמפעיל מטעמו את כביש אגרה יקנעם סומך;

הרשות  שאישרה  בנוסח  רשום,  חייב  ובין  הזיכיון  בעל  בין  בכתב  הסכם   - "הסכם" 
הממונה, שלפיו ייפרעו החיובים באמצעות כרטיס אשראי, הוראת קבע בבנק או 

פיקדון;

"חיוב" - חיוב בתשלום אגרה, דמי גבייה או פיצוי והחזר הוצאות;

"חייב" - החייב, לפי החוק, בתשלום אגרה, דמי גבייה או פיצוי והחזר הוצאות, לעניין 
כביש אגרה יקנעם סומך;

"חייב רגיל", "חייב רשום" ו"כביש אגרה יקנעם סומך" - כהגדרתם בתקנות דמי גבייה;

"חשבון" - הודעה על חיוב או על כמה חיובים בתקופת חיוב מסוימת, לגבי כלי רכב מסוים;

"חשבון ראשון" - חשבון הנשלח לחייב אשר עד למועד הוצאתו לא חויב אותו חייב 
בפיצוי והחזר הוצאות בשל אי–פירעון של חשבון במועד תשלומו, כאמור בתקנה 

11)א()1(, בשל נסיעות ברכב מסוים שבבעלותו, בעבור תקופות חיוב קודמות;

"יום החיוב" - יום בחודש שקבע בעל הזיכיון, לגבי חייב לצורך חיובו;

"כרטיס אשראי" - כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-21986;

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מועד יצירת חיוב" - כל אחד מאלה:

)1( בחיוב בשל נסיעות - מועד הנסיעה בכביש אגרה יקנעם סומך;

)2( בחיוב בפיצוי והחזר הוצאות -

)א( בשל אי–פירעון חשבון - המועד האחרון לפירעונו;

)ב( בשל הפעלת סמכויות אכיפה של עיכוב רכב, גרירה, פינוי ואחסנה - 
מועד   - מתמשך  אופי  בעלת  האכיפה  סמכות  היתה  ואם  שבוצעו,  המועד 

תחילת הפעלתה;

)ג( בשל מעשה שיש בו כדי למנוע את זיהוי הרכב או את החיוב באגרה - 
המועד שבו נודע לבעל הזיכיון על המעשה;

"מס ערך מוסף" - מס ערך מוסף, כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-31975;

"רשות הרישוי" - כהגדרתה בפקודת התעבורה4;

הגדרות

__________
ס"ח התשנ"ה, עמ' 490; התשנ"ח, עמ' 282   1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 187   2
ס"ח התשל"ו, עמ' 52   3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173   4
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"פיצוי והחזר הוצאות" - כמשמעותם בסעיף 12)ב()2( לחוק;

"פיקדון" - סכום שהופקד כאמור בתקנה 3)א(; 

ביום  החיוב,  יום  שבו  לחודש  שקדם  בחודש  המתחילה  תקופה   - החיוב"  "תקופת 
שמספרו בחודש כמספר יום החיוב והמסתיימת ביום החיוב;

גבייה(  דמי  )סכומי  לישראל(  ארצי  )כביש  אגרה  כביש  תקנות   - גבייה"  דמי  "תקנות 
)יקנעם סומך(, התשע"ג-52013 

פרק ב': הודעות על חיובים וגבייתם

סימן א': חשבונות ומועדי תשלום

2  חייב יכול שיחויב באחת מאלה:
)1( חייב רשום - לפי הסכם;

)2( חייב רגיל - לפי חשבון, על סמך פרטי הרכב והחייב ברישומי רשות הרישוי;

בפיקדון  שהסכומים  החיוב  חלק  לגבי  הפיקדון,  מתוך  בפירעון   - פיקדון  )3( בעל 
מספיקים לכיסויו 

)א( בעל רכב רשאי להפקיד מראש, מזמן לזמן, סכום בחשבון אצל בעל הזיכיון לכיסוי    3
חיובים בשל נסיעה בכלי רכב בכביש אגרה יקנעם סומך; הפקדה כאמור אינה מחייבת 

מסירת שמו ומענו של בעל הרכב 

)ב( הפקדה כאמור בתקנת משנה )א( יכולה להתבצע באחת מאלה:

)1(  בכרטיס אשראי - באמצעות הטלפון, אתר האינטרנט של בעל הזיכיון או 
בנקודות המכירה של בעל הזיכיון;

)2( בתשלום מזומן בנקודות המכירה של בעל הזיכיון 

)ג( סכום ההפקדה המזערי שבעל רכב יהיה רשאי להפקיד כאמור בתקנת משנה )א( 
יהיה 50 שקלים חדשים 

)ד( הופקד פיקדון כאמור, ינכה ממנו בעל הזיכיון כל חיוב המגיע לו מבעל הרכב, ואם 
לא נמצאו די סכומים בפיקדון לכיסוי החיוב, ייגבו מבעל הרכב החיוב או יתרת החיוב, 

לפי העניין, כאילו היה חייב רגיל 

שנותרו  הסכומים  ועל  חיוביו  על  פרטים  עת,  בכל  לקבל,  זכאי  פיקדון  )ה( בעל 
בפיקדונו; מסירת פרטים כאמור לבעל פיקדון שלא מסר את שמו ומענו תהיה באמצעות 

קוד זיהוי בלבד 

)א( לכל חייב, למעט בעל פיקדון שלא מסר את שמו ומענו, ימציא בעל הזיכיון חשבון    4
בשל חיובים שלו שנוצרו בתקופת החיוב בסמוך לאחר סיומה, ובשל חיובים שנצברו 
עד יום החיוב ולא נפרעו; ואולם בעל הזיכיון רשאי להמציא חשבון אחד בשל חיובים 
בתקופת  החיובים  סך  אם  סיומן,  לאחר  בסמוך  רצופות,  חיוב  תקופות  בשתי  שנוצרו 
החיוב הראשונה לא עלה על 30 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף וכן יהיה רשאי, 
אם נשמט מחשבון חיוב שנוצר בתקופת החיוב, לכלול את החיוב בחשבון מאוחר יותר 

שיישלח לחייב  

)ב( לגבי כל רכב יומצא חשבון נפרד, זולת אם נקבע אחרת בהסכם 

)ג( בחשבון יפורטו כל אלה:

אופן חיוב חייבים

פיקדון

__________
ק"ת התשע"ג, עמ' 775   5

המצאת חשבון
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)1( מספר רישוי של הרכב, שם החייב, מספר זהותו ומענו לפי תקנה 6;

)2( תקופת החיוב בחשבון;

)3( תאריך הוצאת החשבון והמועד האחרון לתשלום;

כל  של  החיוב  וסכום  גבייה  ודמי  אגרה  נדרשים  שבשלהן  הנסיעות  )4( מספר 
אחת מהנסיעות;

האגרה  סכום  נסיעה,  בכל  נסע  שהרכב  באגרה  המחויבים  הקטעים  )5( מספר 
בשל כל אחד מהם וכן תאריך ושעה של כניסת הרכב לכל אחד מהם;

)6( סכום החיוב הכולל לתשלום;

הסכום  הוצאות,  והחזר  פיצוי  נדרשים  שבשלהם   11 בתקנה  כאמור  )7( האירועים 
הנדרש בשל כל אחד מהם והסכום הכולל לתשלום בשל חיובים בפיצוי והחזר הוצאות;

במועדו,  ישולם  שלא  גבייה  דמי  או  אגרה  תשלום  בשל  לחיוב  כי  )8( התראה 
ייווספו פיצוי והחזר הוצאות; 

)9( התראה כי לחיוב שלא ישולם במועדו, ייווספו הפרשי הצמדה, תוספת פיגור 
וריבית פיגורים לפי סעיף 12ג לחוק;

כמשמעותם  פיגורים,  ריבית  ותוספת  פיגור  תוספת  הצמדה,  הפרשי  )10( סכום 
בסעיף 12ג לחוק;

לחוק  12ב  סעיף  לפי  הערר  לוועדת  לפנות  החייב  של  זכותו  על  )11( הודעה 
במקרה שהוא חולק על חיובים בחשבון וכן את פרטי ההתקשרות עם ועדת הערר 

5  )א( חשבון יומצא לחייב -
)1( אם הוא כולל חיובים בשל נסיעות בלבד - 

)א( חייב רגיל - בדואר רגיל;

דרך  בכל   - ומענו  שמו  את  מסר  שלא  פיקדון  בעל  למעט  רשום  )ב( חייב 
שנקבעה בהסכם להמצאת החשבון;

)2( אם הוא כולל חיוב בשל פיצוי והחזר הוצאות - 

)א( חייב רגיל - בדואר רשום;

דרך  בכל   - ומענו  שמו  את  מסר  שלא  פיקדון  בעל  למעט  רשום  )ב( חייב 
שנקבעה בהסכם להמצאת החשבון וכן בדואר רשום 

)ב( חשבון שנשלח בדואר רגיל, לפי המען כאמור בתקנה 6, ושולמו בעדו, מראש, דמי 
הדואר, יראו כאילו הגיע לתעודתו ביום הרביעי שלאחר תאריך משלוח החשבון 

)ג( חשבון שנשלח בדואר רשום, רואים כאילו הגיע לתעודתו ביום השביעי שלאחר 
תאריך משלוח החשבון, אף אם סירב או נמנע החייב מלקבלו; הערת פקיד הדואר או 

חותמת בית הדואר בדבר הסירוב או ההימנעות, יהיו ראיה לדבר 

)ד( חשבון יכול שיומצא גם במסירה אישית, ויראו אותו כחשבון שהומצא כדין, אם 
הוכיח בעל הזיכיון את המצאתו 

6  )א( המען להמצאת חשבון לחייב הוא אחד מאלה, לפי העניין:
)1( חייב רשום - המען שמסר בהסכם;

החיוב  יצירת  במועד  הרישוי,  רשות  ברישומי  הרשום  מענו   - רגיל  )2( חייב 
האחרון מבין החיובים הכלולים בחשבונו 

דרך המצאת 
חשבון

המען להמצאת 
חשבון
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7  המועד לתשלום חיוב הוא אחד מאלה, לפי העניין:
)1( נגבה חיוב, לפי הסכם, באמצעות כרטיס אשראי - המועד שבו נפרעים תשלומים 

לפי אותו כרטיס אשראי ושלא יקדם מ–15 ימים מיום הוצאת החשבון;

)2( נגבה החיוב, לפי הסכם, באמצעות הוראת קבע או מתוך פיקדון - במועד שקבע 
בעל הזיכיון ושלא יקדם מ–15 ימים מיום הוצאת החשבון;

ובלבד  החשבון  הוצאת  מתאריך  ה–30  היום  עד   - רגיל  מחייב  החיוב,  )3( נגבה 
שהמועד לתשלום החיוב לא יקדם מ–25 ימים ממועד משלוח החשבון בדואר או מ–21 

ימים ממועד המצאתו במסירה אישית  

)א( חייב שלא פרע חשבון במועד התשלום יחויב בפיצוי ובהחזר הוצאות בשל כל    8
נסיעה בתקופת החיוב, נושא החשבון שלא נפרע; ואולם קדם מועד תשלום החיוב מ–25 
כאמור  האישית  המסירה  ממועד  ימים  מ–21  או  בדואר  החשבון  משלוח  ממועד  ימים 

בתקנה 7)3(, לא יחויב החייב בפיצוי והחזר הוצאות כאמור 

בחשבון  כאמור,  הוצאות  ובהחזר  בפיצוי  חיובו  על  לחייב  יודיע  הזיכיון  )ב( בעל 
שישלח למענו כאמור בתקנה 6, בין יחד עם חיובים חדשים שנוצרו ובין בנפרד, ואולם 
חיוב בפיצוי והחזר הוצאות בשל אי–תשלום חשבון ראשון, יהיה נפרד מחיובים חדשים 
שנוצרו כאמור, אף שיכול שיישלחו, כחשבונות נפרדים, במשלוח אחד בדרך האמורה 
בתקנה 5)א()2(; חיוב נפרד כאמור בתקנת משנה זו יכלול את הפרטים האמורים בתקנה 

4)ג()1(, )3(, )7(, )9( ו–)11( 

)א( התברר לבעל הזיכיון כי רכב, שחיוב בשל נסיעות בו לא נפרע, אינו עוד בבעלות    9
החייב, רשאי הוא, בלי לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת לו לפי החוק או לפי תקנות 
אלה, להודיע לחייב שאם לא ישולם החיוב עד המועד שיצוין בהודעה, הוא ייווסף 
לחשבון שיישלח לגבי רכב אחר שבבעלותו שצוין בהודעה, ואם באותה שעה לא היה 

בבעלותו רכב אחר - לגבי רכב שיהיה בבעלותו 

)ב( בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לו הודעת בעל הזיכיון כאמור בתקנת משנה )א(, 
רשאי החייב לבקש מבעל הזיכיון, בכתב, כי החיוב שלא נפרע ייווסף לחשבון שיישלח 

בשל רכב אחר שבבעלותו, שאינו זה שצוין בהודעה, ובעל הזיכיון יפעל כמבוקש 

)ג( לא פרע החייב את החיוב עד המועד שצוין בהודעה או לא פעל כאמור בתקנת 
משנה )ב(, ייווסף סכום החיוב לחשבון שיישלח לגבי הרכב שצוין בהודעה לפי תקנת 

משנה )א( 

)ד( החיוב שייווסף לחשבון הנשלח לגבי רכב אחר כאמור, יהיה בסכומו הכולל ביום 
ההוספה 

סימן ב': גביית חוב חלוט

את  לעכב  או  סומך  יקנעם  אגרה  לכביש  רכב  כניסת  למנוע  הזיכיון  בעל  )א( ביקש    10
יציאתו ממנו עקב חוב חלוט בשל נסיעה באותו רכב, או ששויך לאותו רכב לפי תקנה 
9, לא יעשה כן אלא אם כן איפשר לנהג, לנוסע ברכב או לאדם אחר לפרוע לאלתר את 
החיוב, אף אם אינו החייב; פירעון כאמור ייעשה במזומן, בכרטיס חיוב, או באמצעי 
תשלום אחר שאישרה הרשות הממונה; אם מי שאינו החייב פרע את החוב החלוט הוא 

יהיה מנוע מלתבוע את השבת מה שפרע מבעל הזיכיון 

)ב( לא נפרע החיוב כאמור בתקנת משנה )א(, רשאי בעל הזיכיון להורות לנהג לפנות 
את הרכב ממקום הימצאו לדרך שיורה לו, ואם סירב לפנות כאמור, רשאי בעל הזיכיון, 
באמצעות גורר מורשה כמשמעותו בסעיף 70א)ג( לפקודת התעבורה, לגרור את הרכב 

מועדי תשלום

אי–פירעון חשבון

 חייב שמכר
את רכבו

עיכוב רכב, 
גרירה, פינוי 

ואחסנה
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סמוך  רכב  כלי  לאחסנת  מקום   - אחסנה"  "מקום  זה,  לעניין  אחסנה;  למקום  ולפנותו 
לכביש אגרה יקנעם סומך, שאישרה הרשות הממונה 

)ג( רכב, שפונה ואוחסן כאמור בתקנת משנה )ב(, לא ישוחרר מאחסנתו עד לתשלום 
ישוחרר  כאמור,  החיובים  שולמו  ו–)4(;  11)א()3(  תקנה  לפי  ההוצאות  והחזר  הפיצוי 

הרכב לידי בעל הרכב, לא יאוחר משעתיים לאחר התשלום 

)ד( פונה רכב למקום אחסנה כאמור בתקנת משנה )ב(, בעל הזיכיון -

מכביש  הרכב  פינוי  על  הודעה  למסור  הרכב,  מנוסעי  למי  או  לנהג  )1( יאפשר 
אגרה יקנעם סומך ועל מקום הימצאו, לאדם אחר שניתן לאתרו באמצעי תקשורת 

הנמצא במקום;

תחבורה  בו  שעוברת  למקום  מהם,  מי  או  ונוסעיו,  הנהג  להבאת  )2( יגרום 
ציבורית, אם אין בידם אפשרות להגיע אליו בכוחות עצמם  

)ה( לא תעוכב יציאת רכב מכביש אגרה יקנעם סומך ולא יפונה הרכב ממנו בידי בעל 
הזיכיון, אם נסיעתו בכביש האגרה, באותה שעה, היתה הכרחית להבאת אדם הנמצא 

ברכב לטיפול רפואי דחוף 

פרק ג': פיצוי והחזר הוצאות

11  )א( חייב יחויב בפיצוי ובהחזר הוצאות, בעד כל אחד מאלה:
)1( אי–פירעון של חשבון במועד תשלומו, כאמור בתקנה 8;

)2( עיכוב רכב שלא שולם בשלו חוב חלוט;

)3( גרירת רכב ופינויו;

)4( אחסנת רכב שפונה;

)5( מעשה שעשה ושיש בו כדי למנוע זיהוי רכב, או חיובו באגרה;

)6( שימוש בתג חיוב שאינו מתאים לרכב, כאמור בתקנה 19)ג( 

)ב( השתנה מענו של חייב רגיל, והוא הודיע על כך לבעל הזיכיון או למשרד הפנים, 
בתוך 30 ימים מיום השינוי - לא יחויב בפיצוי ובהחזר הוצאות בשל אי–פירעון חשבון 

שנשלח למענו הישן, בין יום שינוי המען ליום מתן הודעתו כאמור 

סכומי פיצוי והחזר הוצאות שישלם חייב לפי תקנה 11, יהיו כמפורט בתוספת הראשונה,    12
בתוספת מס ערך מוסף 

ב–1   יעודכנו  הראשונה,  ובתוספת  4)א(  בתקנה  3)ג(  בתקנה  הנקובים  )א( הסכומים    13
באפריל וב–1  באוקטובר של כל שנה )להלן - יום העדכון(, לפי שיעור השינוי של המדד 

החדש לעומד המדד היסודי; לעניין זה -

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם 

הקרוב,  השלם  החדש  לשקל  יעוגל  )א(,  משנה  בתקנת  כאמור  שהשתנה  )ב( סכום 
וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה; המנהל הכללי של משרד התחבורה 
הסכומים  את  ברשומות  בהודעה  יפרסם  בדרכים  והבטיחות  הלאומיות  התשתיות 
לפי  שעודכנו  כפי  הראשונה  התוספת  נוסח  ואת  4)א(  ובתקנה  3)ג(  בתקנה  הנקובים 

תקנה זו 

תשלום פיצוי 
והחזר הוצאות

סכומי פיצוי 
והחזר הוצאות

עדכון סכומים
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והחזר  הפיצוי  סכומי  לשינוי  המלצות  לשר  להגיש  רשאית  הממונה  )א( הרשות    14
ההוצאות שבתוספת הראשונה, באופן שסכומי הפיצוי והחזר ההוצאות שייקבעו יהיו 
תואמים את סכומן הכולל של ההוצאות הכרוכות באכיפת הגבייה של האגרה, אכיפת 

התשלומים ופיצוי בשל נזק שנגרם  

)ב( בעל הזיכיון ימציא לרשות הממונה, לפי דרישתה, את מלוא הנתונים והתחזיות 
לעניין פעילויות האכיפה, לרבות עלויות האכיפה, ההכנסות מאכיפה והיקף סרבנות 

התשלום, וזאת לא יאוחר מ–21 ימים ממועד הדרישה כאמור 

לצורך  אכיפה,  כעלויות  יוכר  לא  אי–אכיפה,  או  אי–גבייה  בשל  הכנסות  )ג( הפסד 
המלצת הרשות הממונה לשינוי סכומים 

פרק ד': אזהרות

בעל  ישלח  לחוק,  12ד  בסעיף  הקבוע  הודעות  למשלוח  המועד  לפני  לפחות  ימים   14   15
שם  בה  שצוינו  רכב,  לבעל  אזהרה  במתן  הצורך  על  הרישוי  לרשות  הודעה  הזיכיון 
החייב ומספר זהותו, מענו הידוע לבעל הזיכיון במועד ההודעה וכן מספר הרישוי של 

הרכב, שבשלו נדרשת אזהרה 

)א( אזהרה לחייב בדבר אי–חידוש רישיון רכבו כל עוד לא שולם מלוא החוב החלוט,    16
שיש להמציאה לפי החוק 90 ימים לפחות לפני מועד החידוש, תומצא -

)1( מטעם בעל הזיכיון - בדואר רשום;

)2( מטעם רשות הרישוי - בדואר רגיל 

המען  או  הרישוי,  רשות  ברישומי  החייב  של  המען  יהיה  אזהרה  למשלוח  )ב( המען 
שמסר לבעל הזיכיון בהסכם, כפי שהיה רשום או שנמסר, לפי העניין, 3 ימים לפני המועד 

שבו שלח בעל הזיכיון אזהרה לחייב או הודעה לרשות הרישוי לפי תקנה 15 

)ג( על המצאת אזהרות יחולו הוראות תקנה 5)ב( עד )ד(, בשינויים המחויבים 

פרק ה': ערר

מקום מושבן של ועדות הערר שהתמנו לפי סעיף 12ב)ב( לחוק יהיה ירושלים, תל אביב    17
וחיפה, ואזור שיפוטן יהיה בכל הארץ 

של  סופית  החלטה  על  מחוזי,  משפט  לבית  ערעור  רשות  בקשת  להגשת  )א( המועד    18
ועדת ערר, הוא 15 ימים מיום שניתנה ההחלטה 

)ב( המועד להגשת ערעור, הוא 15 ימים מיום שניתנה הרשות לערער 

פרק ו': שונות

)א( תג חיוב יותקן על השמשה הקדמית של הרכב, או במקום אחר ברכב, לפי הוראות    19
בעל הזיכיון שיינתנו מזמן לזמן 

)ב( השימוש בתג חיוב יהיה בהתאם לסוג הרכב, לפי הוראות בעל הזיכיון שאישרה 
הרשות הממונה 

לפיו  הנגבה  שהחיוב  באופן  הרכב,  לסוג  מתאים  שאינו  חיוב  בתג  שימוש  )ג( בשל 
נמוך מהחיוב שהיה נגבה בשל שימוש בתג חיוב מתאים, ישולמו פיצוי והחזר הוצאות 

שינוי סכומים

הודעת בעל 
הזיכיון לרשות 

הרישוי

דרך המצאת 
אזהרות

 מושבן של
ועדות ערר

מועדים לערעור

שימוש בתג חיוב
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תוספת ראשונה
)תקנה 12(

סכומי הפיצוי והחזר הוצאות הם כמפורט להלן:

)1( בשל אי–פירעון חשבון במועד, לגבי כל נסיעה בכביש האגרה בתקופת החיוב 
נושא החשבון הכלולה -

בשקלים חדשים

7)א( בחשבון ראשון

14)ב( בחשבון שאינו חשבון ראשון

110)2( בשל עיכוב רכב

120)3( בשל גרירת רכב ופינויו

 )4( בשל אחסנת רכב שפונה, בשל כל 24 שעות או
חלק מהן -

47

)5( בשל מעשה שיש בו כדי למנוע את זיהוי הרכב או 
את חיובו באגרה

750

)6( בשל שימוש בתג חיוב שאינו מתאים לרכב לפי 
תקנה 19

150

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(
)חמ 3-2914(

ץ " כ ל  א ר ש י                    
שר התחבורה התשתיות הלאומיות      

               והבטיחות בדרכים

תקנות כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )אכיפת תשלומים( )תיקון(, 
התשע"ג-2013

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12)ב( , 12ב)ג( ו–16 לחוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל(, 
התשנ"ה-11995, בהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

תשלומים(,  )אכיפת  לישראל(  ארצי  )כביש  אגרה  כביש  לתקנות   19 תקנה  1  אחרי 
התשנ"ט-21999, יבוא:

19א  תקנות אלה לא יחולו על כביש אגרה יקנעם סומך כהגדרתו "סייג לתחולה
הגבייה(  דמי  )סכומי  לישראל(  ארצי  )כביש  אגרה  כביש  בתקנות 

)יקנעם סומך(, התשע"ג-32013 "

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(
)חמ 3-2914(

ץ " כ ל  א ר ש י                    
שר התחבורה התשתיות הלאומיות      

               והבטיחות בדרכים

 

הוספת תקנה 19א

__________
ס"ח התשנ"ה, עמ' 490; התשנ"ח, עמ' 282   1

ק"ת התשנ"ט, עמ' 1074   2
ק"ת התשע"ג, עמ' 768   3
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תקנות כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )סכומי דמי הגבייה( )יקנעם סומך(, 
התשע"ג-2013

לישראל(,  ארצי  )כביש  אגרה  כביש  לחוק  ו–16  12)ב()1(  סעיפים  לפי  סמכותי    בתוקף 
התשנ"ה-1995 )להלן - החוק(, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני 

מתקין תקנות אלה:

1  בתקנות אלה -
"כביש אגרה יקנעם סומך" - קטעים 3 ו–7 בכביש ארצי לישראל ממבואות יקנעם ועד 

מחלף סומך שנחתם לגביהם חוזה זיכיון;

"בעל הזיכיון" - כמשמעותו בסעיף 3 לחוק, לעניין כביש אגרה יקנעם סומך, לרבות מי 
שמפעיל מטעמו את כביש אגרה יקנעם סומך;

"החייב בתשלום" - כמשמעותו בסעיף 6א לחוק, החייב בדמי גבייה;

"חייב רגיל" - חייב בתשלום שאינו חייב רשום;

"חייב רשום" - חייב בתשלום אשר לפני מועד משלוח החשבון בעד נסיעת רכבו בכביש 
אגרה יקנעם סומך, התקשר בהסכם בכתב עם בעל הזיכיון שעל פיו רשאי בעל 
פיקדון  באמצעות  או  קבע  הוראת  או  אשראי  כרטיס  באמצעות  לחייבו  הזיכיון 

שהפקיד אצל בעל הזיכיון, ובלבד שהסכום בפיקדון מספיק לכיסוי החיוב 

סומך יקנעם  האגרה  בכביש  נסיעה  בשל  רגיל  חייב  שישלם  הגבייה  דמי  )א( סכום    2 
יהיה 1 שקל חדש 

)ב( חייב רשום פטור מתשלום סכום דמי גבייה בשל נסיעה בכביש אגרה יקנעם סומך 

)ג(   על סכום דמי הגבייה המפורט בתקנת משנה )א( ייווסף מס ערך מוסף, לפי חוק 
מס ערך מוסף, התשל"ו-21975 

)א( סכום דמי הגבייה, כאמור בתקנה 2, ישתנה ב–1 באפריל וב–1 באוקטובר של כל    3
שנה )להלן - יום העדכון(, לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי 

)ב( בתקנה זו -

"המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם  

הקטע  לתנועה  בו  שייפתח  היום   - ההפעלה"  תקופת  תחילת  "יום  זו,  )א( בתקנה    4
הראשון מבין הקטעים המרכיבים את כביש אגרה יקנעם סומך 

)ב( על אף האמור בתקנה 3)א( יהיה המדד היסודי -

תקופת  תחילת  ביום  שיחול  הגבייה  דמי  של  הראשון  העדכון  יום  )1( לעניין 
ההפעלה - המדד שפורסם בחודש דצמבר 2012; 

ב–1  או  באפריל  ב–1  שיחול  הגבייה  דמי  של  השני  העדכון  יום  )2( לעניין 
באוקטובר, לפי המוקדם, לאחר עבור 24 חודשים מיום תחילת תקופת ההפעלה - 

המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תחילת תקופת ההפעלה  

י' בשבט התשע"ג )21 בינואר 2013(
)חמ 3-2914(

ץ " כ ל  א ר ש י   

                                        
               שר התחבורה התשתיות הלאומיות

                       והבטיחות בדרכים

הגדרות

סכומי דמי 
הגבייה

עדכון דמי 
הגבייה

הוראות שעה

__________
ס"ח התשנ"ה, עמ' 490; התשנ"ח, עמ' 282; התשס"ב, עמ' 146   1

ס"ח התשל"ו, עמ' 52   2
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 תקנות כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( )סכומי דמי הגבייה( )תיקון(, 
התשע"ג-2013

לישראל(,  ארצי  )כביש  אגרה  כביש  לחוק  ו–16  12)ב()1(  סעיפים  לפי  סמכותי    בתוקף 
התשנ"ה-11995, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגבייה(,  דמי  )סכומי  לישראל(  ארצי  )כביש  אגרה  כביש  לתקנות   5 תקנה  אחרי    1
התשנ"ט-21999, יבוא:

5א  תקנות אלה לא יחולו על כביש אגרה יקנעם סומך כהגדרתו "סייג לתחולה
דמי  )סכומי  לישראל(  ארצי  )כביש  אגרה  כביש  בתקנות 

הגבייה( )יקנעם סומך(, התשע"ג-32013 "

י' בשבט התשע"ג )21 בינואר 2013(
)חמ 3-2914(

ץ " כ ל  א ר ש י                    
שר התחבורה התשתיות הלאומיות      

               והבטיחות בדרכים

__________ 
ס"ח התשנ"ה, עמ' 490; התשנ"ח, עמ' 282   1

ק"ת התשנ"ט, עמ' 968   2
ק"ת התשע"ג, עמ' 775   3

 צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )כביש תל–אביב-נתניה(
)ביטול תחולת הפקודה(, התשע"ג-2013

 11943 ופיתוח(,  )הגנה  הברזל  ומסילות  הדרכים  לפקודת   3 סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  פקודת  לתיקון  לחוק  27)א(  לסעיף  ובהתאם  הפקודה(,   - )להלן 

ציבור( )מס' 3(, התש"ע-22010 , אני מצווה לאמור:

תחולת הפקודה על קטע מכביש תל–אביב - נתניה3, בנוגע לגושים ולחלקות המפורטים    1
להלן, ואשר מסומנים במפה מס' פק/23 - בטלה:

שם היישובשטח לביטול הכרזה  במ"רחלקהגוש

הרצליה666614042

הרצליה6666327149

הרצליה666640318

הרצליה666640434

הרצליה666641641

הרצליה6666419168

הרצליה666651020

הרצליה66665256

הרצליה66665262

הרצליה66665338

הוספת תקנה 5א

ביטול תחולת 
הפקודה

__________
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 40; ס"ח התשי"א, עמ' 74   1

ס"ח התש"ע, עמ' 346   2
ק"ת התש"י, עמ' 98; התשי"ג, עמ' 676; התשכ"ב, עמ' 1721; התשכ"ה, עמ' 234 ועמ' 1586   3
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הרצליה666681824
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הרצליה666689036

הרצליה666689851

העתק המפה נמצא במשרדי נתיבי ישראל החברה לתשתיות תחבורה בע"מ, רח' יהדות    2
קנדה 29, אור יהודה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בתיאום מראש בטל' 03-7355742 

ט' בשבט התשע"ג )20 בינואר 2013(
)חמ 3-162(

ץ " כ ל  א ר ש י                    
שר התחבורה התשתיות הלאומיות      

               והבטיחות בדרכים

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )ועדה מייעצת לבחינת תחום שידורי 
הטלוויזיה בישראל( )תיקון(, התשע"ג-2013

  בתוקף סמכותה לפי סעיף 18)ב( לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-11990, 
קובעת מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו כללים אלה:

בסעיף 1 לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )ועדה מייעצת לבחינת תחום שידורי    1
הטלוויזיה בישראל(, התשע"ג-22013 -

)1( בסעיף קטן )א(, במקום "ועדה מייעצת של" יבוא "ועדה מייעצת של עד";

)2( בסעיף קטן )ב()2(, במקום "שלושה נציגים" יבוא "עד שלושה נציגים" 

כ"ג בשבט התשע"ג )3 בפברואר 2013(
)חמ 3-4586(

ר ש י ב א ן  ל י א              

          יושב ראש מועצת הרשות

            השנייה לטלוויזיה ורדיו

__________
ס"ח התש"ן, עמ' 59   1

ק"ת התשע"ג, עמ' 650   2

רשות לעיין 
במפה

תיקון סעיף 1




